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 :وصف المادة

عنفففد العفففرب  التصفففنيفيةوبتصفففنيفه بفففين الفنفففون الحديثفففه وابفففرا  اهفففم خصا صفففه  إلسفففالميبمفهفففوم الففففن ا تعريفففف الطالفففب

 .وعالقته بالتصميم الداخلي والجرافيكي اإلسالميودراسة فروع الفن  ستشرقينوالم

 :أهداف المادة

 .لفروع هذا الفن ته سالمية في وجدان الطالب من خالل دراسفن اإلتأصيل ال .1

 . سالمياإلللفن  ختلفةالمتعريف الطالب بالفروع  .2

 .مهارة الطالب التصميمه وتعميق مفهوم التصميم االسالمي كأحد فروع التصميم الحديثة تعزيز  .3

 تدريب الطالب على تحليل العملي الفني اإلسالمي والقدرة على تقليده والتطوير عليه .4

 

 مكونات المادة: 

 رة، سنة النشر(الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناش  .1

  األسالمية فنون الشرق األوسط فى العصور 

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

 والنماذج التصميمه للعمارة االسالمية.أعمال الطلبة الميدانية حول الفنون االسالمية ،  -

 

 

 

 



 

 

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

سوم التوضيحية في المخطوطات العلمية اإلسالمية، في:الكتاب ففي العفالم اإلسفالمي، تحريفر ديفد كنج، الر -

 ، 1154-127جورج عطية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص

 13-9ص:  -وجدان العلي، تاريخ الفن اإلسالمية، ص -

 عفيف بهنسي، العامرة العربي اإلسالمية، منشورات المجلس القومي، الرباط، -

 23-12، ص 1985ر، العامرة اإلسالمية عبر العصور، دار البيان العربي، جده، سعاد ماه -

 80-47ص -هـ  ص1418خالد عزب، تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية،الدوحة  -

 دليل دراسة المادة )إن وجد(   .4

 محاضرات، مناقشات، حل مسا ل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 المحاضرة الصفية. -

 ة العامة والخاصة حول موضوع من موضوعات الفنالمناقش -

 العرض اإللكتروني -

 .الزيارات الميدانية  -

 

  Learning outcomesنتا ج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 .فروعهالتعريف بالفن اإلسالمي و - 

 .الفن االسالمي كجزء من الفنون الحديثهبيان  -

 .للفنون في التصميم الداخلي والجرافيكيالفنية  تحديد السمات -

 توضيح أهمية عاملي التوحيد واللغة في تكوين هوية الفن اإلسالمي. -

 

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 الفن االسالمي, ساهامت بتطورتحليل العوامل التي  -

 .لفنون االسالميةبا التكوينات الهندسية احداث مقارنات بين  -

 .مهارات االتصال والتواصل األكاديمي .3

نقدي وتحليلي يعبر عن رأيه في التيارات المختلففة  بان تكون لدى الطالب مهارات جيدة في التعبير عن افكاره وباسلو -

 .للفن اإلسالمي

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 

 

 

 

 أدوات التقييــــم:

 ر و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريعتقاري 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 



 

 

 تو يع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النها ي 

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

وفةي نهايةة التقريةر  23،ص 1987يوثق الطالب في متن البحث اي معلومةة اسةتقا،ا، بصةيبة بهنسةي،-

 ، كالتالي: يرتب الطالب المراجع ابجديا  

 ، الرباط 1، ط1987بهنسي، عفيف، العمارة اإلسالمية،  

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 تو يع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها
 هاالوظا ف والتقارير ومواعيد تقديم

 

 األول

توزيع الخطة الدراسية   -
والتعريف بمفردات 

 المادة.
مقدمة تاريخية عن 
الفنون بشكل عام والفن 

 اإلسالمي شكل خاص
 

 نظري

 الثاني

نشأة الفن اإلسالمي   -
 وفلسفته

 . مصادر الفن اإلسالمي1       
 

 نظري

 الثالث

 خصائص الفن اإلسالمي
العناصرالزخرفية -2 

 اإلسالمية
 

 رينظ

 نظري عبر العصور  التصوير اإلسالمي الرابع

 نظري عبر العصور التصوير اإلسالمي الخامس

 

 

 السادس

 االمتحان األول
  امتحان في المادة -

 نظري . حكم اإلسالم في التصوير السابع

الفنون الزخرفية  الثامن
 وأنواعها

 نظري



 

 التاسع
 تطبيقات عملية 

 
 عملي

 العاشر

 

 

 

عملية  على تطبيقات 

الفنون الزخرفية 
 وأنواعها

 

 عملي

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 امتحان الثاني من المادة  -

 
 

 عملي الشبكات الهندسية في الفن االسالمي  الثاني عشر

 عملي الشبكات الهندسية في الفن االسالمي الثالث عشر

 نظري  الخط العربي  في الفن االسالمي  الرابع عشر

 مس عشرالخا

 امتحان تجريبي )اختياري(

 مراجعة المادة -

 
 

 السادس عشر

 االمتحان النها ي
  امتحان نها ي من المادة

 

 ل ساعة تدريسك مقابلساعات  3حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن 

 :سياسة الحضور والغياب

 

للمةادة بةدون عةمر مرضةي أو قهةري يقبلة  عميةد الكليةة إذ % من الساعات المقررة 15ال يسمح للطالب بالتبيب أكثر من 

يترتب اعتبةار الطالةب منسةحبا  مةن المةادة فةي بالةة قبةول العميةد للعةمر، بينمةا يمنةع مةن التقةدا لالمتحةان النهةائي وتكةون 

 عالمت  في المادة صفرا  في بالة عدا قبول العميد للعمر المرضي أو القهري.

   المراجع العلمية للمادة    

 الكتـــــــــــب 

o القاهرة-دار المعارف-نعمت أسماعيل عالم ،فنون الشرق األوسط فى العصور األسالمية 

o .وجدان العلي، تاريخ الفن اإلسالمية 

o ،عفيف بهنسي، العامرة العربي اإلسالمية، منشورات المجلس القومي، الرباط 

o ربي، جده.سعاد ماهر، العامرة اإلسالمية عبر العصور، دار البيان الع 

o . خالد عزب، تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية،الدوحة 

 

 

 

 الدوريات العلمية 

 مجلة التاريخ واآلثار االردنية /  الجامعة االردنية. -

 مجلة دراسات تاريخية / الجامعة االردنية. -

 مجلة دراسات / الجامعة االردنية ) العلوا االجتماعية (. -

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

- WWW.islamicart.com 

 

 

http://www.islamicart.com/
http://www.islamicart.com/

